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Forever Summer



Van Abbemuseum — November 2020 t/m oktober 2021
Forever Summer is een ecosystemische installatie  die 
cirkelt rond de vraag wat er gebeurt als je de tomaat 
introduceert in het domein van een museum. Iedereen die 
wel eens tomaten heeft gekweekt, weet dat een geslaagde 

oogst en een goede opbrengst samengaan met een goede 
zomer. Ondanks de seizoenen lijkt het erop dat de super-
markt ons altijd een ‘goede zomer’ bezorgt. 



Verse producten worden het hele jaar door aangeboden 
omdat we de atmosfeer kunnen controleren. Een perma-
nente zomer wordt gevormd door de verhouding tussen 
zuurstof, stikstof en CO2, de temperatuur en conserveer-
middelen zoals E200 en E299. 

Dit systeem brengt het hele jaar door de zomer in onze 
huishoudens. Ook het Van Abbemuseum en het depot zijn 
ruimten met klimaatbeheersing. 18°C en een luchtvochtig-
heid van ongeveer 60% is wat nodig is om kunst 
te  presenteren en te conserveren. 



Een temperatuur en luchtvochtigheid die  vergelijkbaar 
zijn met kassen voor het kweken van tomaten. 
Wat  gebeurt er als de tomaat deel gaat uitmaken 
van de  collectie van het museum?



Wekelijks werd het ecosystemische werk onderhouden 
door algen te verzamelen en in de Dommel te lozen





SWEET — SWEAT Travelogue

Maart 2021 tot/met oktober 2021
Met het project SWEET – SWEAT Travelogue kreeg de 
 Onkruidenier de kans om het afgelopen jaar een rijke en 
inspirerende reis af te leggen naar verschillende natuur- 
cultuur locaties in Nederland. De Travelogue vormde geen 

lineaire reis, maar een verweven onderzoek op verschil-
lende plekken en in verschillende landschappen–van de 
NDSM werf in Amsterdam Noord naar het getijdenpark op 
het Brienenoordeiland in Rotterdam tot aan de duinen van 
de Kleiplak op Terschelling.



Trainingssessie op het Brienenoordeiland



Eerste object uit het onderzoek van CryptoFoam getest op het Brienenoord eiland. 
We onderzoeken de balans en relatie tussen economie en ecologie.



Kunsthuis Syb — September 2021
Tijdens een residentie bij Kunsthuis Syb eind 2021 raakten 
we geïnspireerd door toponymie – naamgeving van het 
landschap. We kwamen in contact met Eduard Knotter, 
die teksten vanuit het Nederlands in het Fries vertaald

 
en ontzettend bevlogen hierin is. Hij nam ons, door de 
Friese taal uit te leggen, mee in de wereld van klank en 
fonetiek. Het inspireerde ons om het lichaam met het 
landschap te gaan verbinden door middel van klank. 



We experimenteerden met een nieuwe oefening  waarbij 
iedere deelnemer een elastiek op lichaamslengte kreeg 
waarmee we de I, O en A als klank maakten en deze vorm 

tegelijkertijd met het elastiek ruimtelijk vormden. 
Het zorgde voor een prachtig klankenspel van stemmen.





Tweede trainingssessie op het Almeerder strand. Tot welke planten, 
organismen en verhalen verhouden we ons in het lokale ecosysteem? 



Het handschap dat we aanbrachten op de hand van tv chef Yvette van Boven. De opnames werden gebruikt 
voor een  aflevering van OPIUM over OEROL op Terschelling en werd op NPO2 uitgezonden



Tijdens de expeditie in het onontdekte landschap nemen we de deelnemers mee langs verschillende locaties waar water 
en land als harde begrenzingen bij elkaar komen. Op de foto maken we een extern kalkskelet als verbindend ritueel.



Een van de locaties tijdens de expeditie is de oude  zeedijk 
die een falend systeem representeert. 



Speculatief landschap tijdens Taste the Unknown Landscape bij Sexyland



Armeens brood met gedroogde zee eik van Terschelling 
en zilt schuim met glaasje walnotenlikeur uit Waterland. 



Continue schuimproductie in de installatie van CryptoFoam tijdens RE_NATURE festival. 



Een van de locaties tijdens de expeditie is de oude  zeedijk 
die een falend systeem representeert. 



Waterwerkplaats LOLA — gerealiseerd in 2020
In Nederland kennen we een lange traditie van strijden 
 tegen het water. Veel typische Nederlandse landschap-
stypen hebben daar hun identiteit aan te danken. 
Tegelijkertijd lijkt de rol van zeewater een grotere 

rol te gaan spelen. De vernatting en verzilting van 
 Nederland vormt een nieuwe werkelijkheid waar we een 
nieuwe  omgangsvorm voor moeten vinden. De natuurlijke 
reflex van Nederlanders is om het landschap aan te passen 
aan de behoeftes van de mens. 

Waterwerkplaats LOLA



Met waterwerkplaats LOLA draait De Onkruidenier het 
perspectief op dit vraagstuk 180 graden om en zoeken we 
naar aquatische evolutie van de mens als adaptieve soort.





Become a salt loving species

OEROL Terschelling — Juni 2019
Kunnen wij ons, net als planten, aanpassen aan een 
 verziltend landschap? Hoe zou deze ‘zoutminnende 
mens’ er dan uit zien?

Voor Nederland is een verziltend klimaat een reële 
 situatie. Als mens passen we het landschap aan naar onze 
wensen en behoeftes, zonder dat we zelf meebewegen 
met de ontwikkelingen van onze natuurlijke  omgeving. 





Aan de kust vinden we veel zoutminnende plantensoorten, 
die zich evolutionair hebben aangepast om in extreme 
 omstandigheden te overleven. Wat kunnen wij als mensen 
leren van planten die zich adaptief opgestellen ten 
 opzichte van een veranderende leefomgeving?

In de testzone op de Kleiplak van Terschelling ondervindt 
de Onkruidenier negen dagen lang hoe het is om te leven 
met de zee. De zone tussen de getijden is hun nieuwe 
leefgebied. De Onkruidenier werkt tot en met 2025 met 
Oerol aan een langdurige samenwerking.







De peilwachter

IJsselstein 2020
Begin 2020 startte de Onkruidenier op uitnodiging van 
Museum IJsselstein een 8 maanden lang onderzoekstraject 
naar de sporen van de zee. Sinds halverwege de 19e eeuw 
is de invloed van eb en vloed niet tot nauwelijks meer 

ervaarbaar in IJsselstein. Het schilderij van De IJsselpoort 
van de stad IJsselstein, gezien vanuit de baronie IJssel-
stein door kunstenaar Jan Weissenbruch (1822-1880) gaf 
ons eerder mooie inspiratie. 









SWEET — SWEAT Ecosysteem

Maastricht 2019
In het hoofdgebouw beland ik in een uiteenzetting van 
de Onkruidenier over de suikerbiet, die een voorloper 
heeft in de strandbiet, een oerplant die bestand was tegen 
zout  water. De Onkruideniers hebben er een heel verhaal 

 omheen gebouwd en verbeeld in een over twee studio’s 
verdeelde marktuitstalling op de vloer. De  installatie 
biedt een combinatie van ecologie en economie, met 
tal van speelse handelingsmomenten, om de transfor-
matie van zaad naar plant naar weer een andere plant en 





 voedselproduct optimaal  duidelijk te  maken.  Opvallend 
detail zijn de gaten in de muur  waardoorheen de betrokken 
 kunstenaars elkaar grote, in houten planken uitgesneden 
opdrachten toespelen. Als ik met een van de Onkruideniers 
aan het praten ben steekt er plots een hand door de muur, 

die iets aanreikt. Na de toelichting loop ik toch nog even 
terug naar de andere ruimte om het zogeheten ‘gepileerde’ 
suikerbietzaad te bekijken, dat  industrieel voorzien is van 
een blauw laagje, als de kralen van een kralenketting liggen 
ze in een petrischaaltje.’ (Domeniek Ruyters)





Rotterdam 2021 - 2022
 Op donderdag 2 december 2021 organiseerde de 
 Onkruidenier, samen met A Tale of A Tub  de  allereerste 
 activiteit in het kader van het project Grassroots. 
 Gedurende een wandelexpeditie door Spangen deelden 

we verhalen over grassoorten die tussen de stoeptegels te 
vinden zijn zoals  bloedgierst, zeebies en liefdegras. Ook 
leerden we om Spangen vanuit een  vogelperspectief te 
bekijken. Verschillende grassen die in Spangen zijn gespot 
worden verzameld in het flexibele archief.

Grassroots



Aan het begin van de Grassroots expeditie maken we 
 kennis met elkaar in het Justus van Effencomplex en 
leggen we uit hoe Grassroots is ontstaan. De deelnemers 
werden uitgenodigd omdat ze allen een actieve bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid van Spangen, en alles weten 

over de netwerken die daar geworteld zijn. Deze kennis-
making is een eerste verkenning van hoe een actievere 
verbinding tussen A Tale of A Tub met de wijk voor de 
 toekomst er uit kan zien.



Ook leerden we om Spangen vanuit een vogelperspectief te bekijken. Vogels ervaren de 
stedelijke omgeving als een rotslandschap. Hobby-ornitholoog Astrid vertelt waar de vogels 
in het Justus te vinden zijn en hoe we er meer zorg voor kunnen dragen. 


